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Introduktion til Meridian M3902-systemapparatet

Meridian-
system-
apparater

M3902
Hurtig oversigt



Sådan bruges funktionerne

Oplysninger om brug af M3902-telefonen, når du er tilsluttet til et 
Meridian SL-100-system, findes i brugervejledningen Hurtig oversigt til 
Meridian-systemapparaterne M3902, M3903 og M3904.

Forklaringer

Programmering af Meridian M3902-
systemapparatet

Yderligere oplysninger om betjening af telefonen findes i 
brugervejledningen til Meridian-systemapparaterne M3901, M3902, 
M3903 og M3904.

AutoOpkald
gem AutKald ˆAutKald

brug AutKald

vis Vis AutKald

Hold
parker et opkald

vend tilbage til et parkeret 
opkald

Viderestil
Håndfri (hvis den er konfigureret)
aktiver

skift til håndsæt

skift til håndfri

Medhør
aktiver Indikator for håndfri 

blinker
Medhør til håndfri Indikator for håndfri 

lyser
Medhør til håndsæt

Mikrofon (Til/Fra)
Konference Konf ˆKonf

Genopkald sidste nummer
Notering
aktiver Noterig

ved besked ˆNoterig

annuller ˆNoterig

Medflyt opkald
aktiver Medflyt ˆMedfl.

annuller ˆMedfl.

gendan Medflyt ˆMedfl.

vis nummer Vis ˆMedfl.

Svar opkald Svar

Opkald venter
svar ˆKalVent

vend tilbage til første opkald

Besked

Forklaring
Løft håndsættet, eller tryk på DN-tasten, eller tryk på Håndfri.

Læg håndsættet på igen, eller tryk på  for at afslutte 
opkaldet.
Tast et nummer.

Tryk på linietasten (DN).

ˆAutoDl ˆ blinker, når en funktion indstilles. ˆ blinker regelmæssigt, 
når en funktion er aktiveret.

Bemærkninger
A Indtast eller rediger tastteksten (maks. syv tegn). Tryk på op-

markørtasten for at få adgang til specialtegn. Brug markørta-
sterne til at finde det tegn, der skal medtages. Tryk på tasten 
Vælg for at vælge det fremhævede tegn. Tryk på Retur-tasten 
for at vende tilbage til tekstindtastning uden at vælge et spe-
cialtegn.

Funktionsliste

Få adgang til funktionslisten
Vælg

Sprog
Udført Afbryd

Skift funktion på tast
Vælg Vælg A   Udført     Afbryd

Indstil lysstyrke
Lavere eller Højere Udført Afbryd

Indstil lydstyrke
Vælg Lavere  eller  Højere  Udført Afbryd

Ringetype
Afspil Udført Afbryd

Opkaldstimerkontrol
Til eller Fra Udført Afbryd

Dato/tid
Udført Afbryd

Aktiver tasteklik
Til eller Fra Udført Afbryd

Fejlfindingstilstand

Medhør
Til eller Fra Udført Afbryd
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